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Osztályok, objektumok 
A Python osztálymechanizmusa tervezésénél fő szempont volt a minimális szintakti-

kai és szemantikai újdonságok bevezetése. A megoldás tulajdonképpen egyfajta keveré-
ke a C++ és a Modula-3 osztálymechanizmusának. 

Lehetőség van többszörös öröklődésre, a származtatott osztály átdefiniálhatja az 
ősosztálya(inak) metódusait, egy metódus hívhatja az ősosztály metódusát ugyanazon a 
néven. 

Minden adat publikus, minden metódus virtuális. Nincs speciális konstruktor vagy 
destruktor. 

Az osztályok maguk is objektumok – valójában a Pythonban minden adattípus objek-
tum (De nem minden objektumnak van osztálya! Például: file, integer, lista stb.). A be-
épített típusokat nem bővítheti a felhasználó (nem örökölhet tőlük), a legtöbb beépített 
operátor azonban újrahasználható metódusnak. Ugyanarra az objektumra hivatkozha-
tunk több néven is (alias). 

Osztálydefiníció: 
class ClassName: 
 statement-1 
 ... 
 statement-N 

Az osztálydefiníció csak akkor lép életbe, ha a vezérlés ráfut (Egy if-ágban is lehet 
osztálydefiníció!). Az osztálydefiníció végén automatikusan létrejön az osztály-
objektum. 

Példányosítani úgy tudunk, mintha egy paraméter nélküli függvényt hívnánk meg 
(x = ClassName()). 

Az adatokat, mint lokális változókat, nem kell előre definiálni, az első használatuk-
kor jönnek létre. Figyelem: az adatok felülírják az ugyanolyan nevű metódusokat! Ezért 
célszerű valamilyen névkonvencióval kizárni az ilyen lehetőséget. 

Az objektumok felszabadításáról az automatikus szemétgyűjtő algoritmus gondos-
kodik, bár ennek minősége implementációtól függ. A Pythonban is kezdeményezhető
szemétgyűjtési ciklus a gc modul használatával. 

Kovács Lehel 
 

tudod-e?

Mit mondhatunk a világ legszebb  
tíz fizika kísérletéről? 

II. rész 
 

7. Több mint 2000 évvel ezelőtt  ���������	
��� (i.e. 256−i.e. 196) �	����	� ��
���� �	���	�����Több éves megfigyelés alapján arra a megállapításra jutott, hogy nyári 
napfordulókor, Sziénában (a mai Assuan helyén) a Nap sugarai délben, pontosan merő-
legesen  esnek a Föld felületére. Ugyanis ezen a napon a Nílus vízállását jelző kutakban 
levő vízben a Nap képe teljes egészében tükröződik. Ugyanezen a napon Alexandriá-
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ban, a Nap sugarai délidőben a teljes kör ötvened részének megfelelő szög alatt érik a 
Föld felületét. Eratoszthenész feltételezte, hogy a Nap nagyon távol van a Földtől, emi-
att a napsugarak párhuzamosan esnek a Földre, másrészt számításaiban azt is felhasz-
nálta, hogy Alexandria és Sziéna ugyanazon a meridián körön fekszik. Ez a második fel-
tételezés csak közelítőleg igaz, mert 10-os eltérés van a két helység délköre között. Ale-
xandria és Sziéna között a távolságot becsléssel állapította meg. Tudta, hogy a tevekara-
ván Alexandriából Sziénába 50 nap alatt jut el, és a karaván átlagosan 100 stadion utat 
tud megtenni egy nap alatt. Tehát 5000 stadionnyi távolságra van egymástól a két hely-
ség. Mai mértékegységre átszámítva ez kb. 800 km-nek felel meg.  A 7. ábra figyelembe-
vételével, felírhatók a következő összefüggések:  

 

7. ábra�

K = 2 π R (9) 
 AB = α R (10) 

Ahol  K a Föld kerülete (meridiánkör kerülete), R a Föld sugara, AB= 800 km, 
α= 36/50 . A mérési adatok alapján a Föld kerülete  K≈ 41.000 km-nek adódik, ami a 
jelenleg elfogadott 40.000 km-es értéktől 3%-nál kisebb eltérést jelent. Megállapíthatjuk, 
hogy Eratoszthenész  az ókor legpontosabb mérését valósította meg. Nagyon primitív 
eszközökkel, de egy nagyszerű ötlet  alapján kiváló eredményt ért el. 

 

8. A nyolcadik helyet ismét Galilei foglalja el, a lejtőn való mozgás kísérleti tanulmányozá-
sával. A lejtőt mint kísérleti eszközt használva, Galilei a fizikai kutatás új útjait tárta fel. 
Megmutatta, hogyan lehet a természeti jelenségeket laboratóriumi körülmények között, 
mennyiségi szinten, azaz mérések  alapján vizsgálni. A lejtős kísérletsorozatával az 
egyenletesen gyorsuló mozgás alaptörvényét fedezte fel. Arisztotelész óta az volt az el-
képzelés, hogy a növekvő sebességű (egyenletesen gyorsuló) mozgás esetén a megtett út 
az idővel arányos. Galilei a szabadesés tanulmányozása során jutott arra a gondolatra, 
hogy egy kisebb gyorsulású esetet vizsgáljon, ahol nagyobb idő alatt kisebb utat tesz 
meg a test, ezáltal könnyebben és pontosabban lehet mérni a megtett úthoz tartozó 
időt. Zseniális ötletnek bizonyult a változó hajlásszögű lejtő esetét vizsgálni, mivel en-
nek egyik határesete, a 900-os hajlásszögű lejtő, elvezet a szabadeséshez. Ideális (súrló-
dásmentes) lejtőként csiszolt falapot használt (8a. ábra), amelyen a guruló fémgolyó ké-
pezte a mozgó testet. Az időmérést vízórával valósította meg (8b. ábra).  

 

A

B
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a)        b) 

8. ábra 
 
Ezzel az egyszerű eszközzel meg tudta határozni, hogy a mozgás időtartama alatt 

mennyi víz folyt ki a tartályból. A kifolyt víz tömege arányos az idővel. Ezzel az eszköz-
zel pontosan meg tudta határozni az útnak az idő négyzetétől való függését: s ~ t2 . Ga-
lileinek ez a kísérlete a mechanika egyik fontos fejezetének, a kinematikának a megala-
pozását jelentette.  

9. A kilencedik helyen E. Rutherford  kísérlete található, α részek szóródása atommagokon. 
A 19. század elején nyilvánvalóvá vált, hogy a különböző kísérletekből jól ismert ato-
mok, pozitív és negatív elektromos töltéseket tartalmaznak. Mivel az atomok elektro-
mosan semleges részecskék, ezért kézenfekvő volt feltételezni, hogy az atomon belül a 
pozitív és negatív töltések semlegesítik egymást. A 19. század elején a J.J. Thomson által 
elképzelt atom-modell alapján értelmezték az atom szerkezetét. Ez a modell feltételezte, 
hogy az atomon belül az elektromosan töltött részecskék úgy helyezkednek el mint a 
mazsolák a puding tésztájában. Rutherford az atomok színképvonalait tanulmányozva 
arra a megállapításra jutott, hogy a gerjesztett atomok által kisugárzott energia nem ma-
gyarázható a  Thomson-modell  rendezetlen (kaotikus) töltéseloszlásával.  A kérdés tisz-
tázására a következő, zseniálisnak bizonyult, kísérletet javasolta. Bombázzuk az atomo-
kat az atomnál kisebb méretű elektromosan töltött részecskékkel és figyeljük meg, hogy 
az atom közelében elhaladó elektromos részecske hogyan mozog, milyen kölcsönhatás-
ba kerül az atomon belüli töltésekkel. Rutherford ezt az elképzelését az alábbi kísérleti 
berendezéssel meg is valósította (9. a ábra).  

 

a)        b) 
9. ábra 



190 2006-2007/5 

Az ábrán látható radioaktív sugárforrás αααα sugarakat (hélium atommagok) bocsát ki. 
A sugárnyalábban haladó nagy sebességű He atommagok merőlegesen ütköznek a na-
gyon vékony, 10-4mm vastagságú arany fóliába. A He magok nagy része áthalad  a fóli-
án, de irányukat megváltoztatják, különböző irányokban szóródnak, akadnak olyan He 
magok amelyek visszapattannak a fóliáról (9.b ábra). A kísérlet során, amint  az  ábrából 
is kitűnik, meg lehetett határozni a ϕϕϕϕ szóródási szöget. Nagyszámú mérés alapján, a szó-
ródási szög eloszlásából következtetni lehetett az αααα részek szóródását okozó elektro-
mos töltések nagyságára. Rutherford a kísérletek alapján a következő megállapításra ju-
tott: z rendszámú elem esetén, az anyagban + z.e nagyságú pozitív töltések találhatók, ahol e az 
elektron töltése, méretük nagyon kicsi, az atom átmérőjének csak a tízezred részét teszik ki, a kis tér-
fogatú részecske nagy sűrűségű, kemény anyagrész,  az atom magját alkotja és az atom tömegének 
mintegy 99%-át teszi ki.  Ez a kísérlet messze túl mutatott a z.e nagyságú töltést hordozó 
részecske felfedezésén, mert végül is elvezetett, az atom Rutherford-féle bolygó-
modelljéhez. Rutherford ezzel a kísérletével a modern mag- és részecske-fizika kutatási 
alapjait is lerakta. Napjaink szupergyorsító berendezéseiben, lényegében az általa beve-
zetett elektromosan töltött részecskéken való szórási jelenségeket  vizsgálják. 

10. A tizedik helyet Foucault inga kísérlete�foglalja el. Az első olyan kísérlet volt, amely 
laboratóriumi körülmények között közvetlenül bizonyította a Föld tengely körüli forgá-
sát. 1851-ben Párizsban egy nagy méretű matematikai ingával nagyon szemléletesen mu-
tatta be az inga mozgása és a Föld forgása közötti kapcsolatot. A párizsi Pantheon ku-
polájába rögzítette ingája egyik végét. Ez egy 67 méter hosszú huzalból állt, amelynek 
végére egy 28 kg-os vasgolyót  függesztett. A golyó végére rögzített mutató a padlózatra 
szórt nedves homokra kirajzolta az inga mozgását (lásd 10. ábrát).  

Az inga egy forgó vonatkoztatási rendszerben 
(a tengelye körül forgó Földön), tehetetlensége 
következtében megtartja lengési síkját, miközben 
a Föld alatta elfordul. Foucault kísérleti ingája a 
padló vízszintes síkjához (a Föld felületéhez) vi-
szonyított mozgását rajzolta ki a padlóra szórt 
homokba. Párizsban az inga egy teljes körülfor-
duláshoz, 30 órára volt szükség, ami megfelelt Pá-
rizs földrajzi szélességének.   

 

10. ábra 

Az inga által kirajzolt ábra forgási periódusa függ a földrajzi szélességtől. A sarkok-
nál 24 óra, az egyenlítőnél az inga síkja nem fordul el. A forgás iránya az északi féltekén 
az óramutató járásával megegyező, a délin azzal ellentétes irányú. 
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